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ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 
 
Az emelt szintű feladatsor hat összetett feladatot tartalmaz. A hat feladatból a vizsgázónak csak négyet 
kell kiválasztania és megoldania. A kiválasztott feladatok sorszámát a tanulók a feladatsor 
megfelelő helyén bejelölik. A vizsgázó csak a kiválasztott feladatok megoldására kaphat 
pontokat, így az esetlegesen elkezdett további (két) feladattal többletpontokat nem gyűjthet. 
Amennyiben a vizsgázó nem jelöli meg a kiválasztott feladatokat, és a megoldásokból nem dönthető 
el egyértelműen hogy mely feladatokat választotta ki, akkor is csak négy feladat értékelendő. Hat 
elkezdett feladat esetében az utolsó egy-egy írásbeli és gyakorlati, öt elkezdett feladat esetében az 
utolsó írásbeli vagy gyakorlati feladat nem értékelhető. 
 

Írásbeli feladatok: 
 

• Feleletválasztó vagy egyszerű feleletalkotó feladatok esetében a választ csak akkor lehet 
helyesnek tekinteni, ha azonos vagy egyenértékű az értékelési útmutatóban feltüntetett válasszal. 
• A helyesírási és nyelvtani hibák nem számítanak bele az értékelésbe, az olvashatatlan válaszok 
viszont hibásnak minősülnek. 
•  A helyes válaszok maximális pontértéke minden esetben 1 pont. 
• A hibás vagy hiányos válaszok (vagyis minden más válasz, ami nem egyenértékű az útmutatóban 
szereplőkkel) minden esetben 0 pontot érnek. 
• Amennyiben az adott választ nem a megfelelő helyre írja be, vagy a feladatban megadotthoz képest 
máshogy jelöli a vizsgázó, de a megoldás teljesen egyértelmű (pl. egyszeres választás esetén 
egyértelmű, javítás nélküli bekarikázás), a válasz elfogadható. 
• Hosszabb feleletalkotó, esszé jellegű kérdések esetében a feladatmegoldásban úgynevezett 
„kulcskifejezéseket ” vagy fontos válaszelemeket (szavakat, szókapcsolatokat, mondatrészeket) kell 
keresni a szövegben. Az értékelési útmutató ebben az esetben ezeket a fontos válaszelemeket tünteti 
fel. A részletes útmutatóban a kulcskifejezéseket ”•“ jelöli és dőlt betűvel szedve láthatja. 
• A helyes kulcskifejezések maximális pontértéke minden esetben 1 pont. Ha a megadott elem nem 
szerepel vagy helytelenül szerepel a válaszban, nem adható pont. 

Az értékelés megkönnyítése érdekében a részletes útmutató gyakran egy kulcskifejezésnek 
különböző megfogalmazásait (szinonimáit) is felsorolja, amit az útmutató a “vagy ” szócskával jelöl. 
Természetesen a felsoroltak közül bármelyik elfogadható helyes válaszként, de a szinonima értékű 
kifejezésekért csak 1 pont jár (még abban az esetben is, ha a válaszadó több kifejezéssel írja körül a 
fogalmat). (Pl. román stílusú vagy romanika = 1 pont.) Elfogadható helyes válaszként minden olyan 
válaszelem is, amely az értékelési útmutatóban szereplő adott kulcskifejezéssel (vagy 
szinonimájával) azonos értelmű, azonos jelentésű (pl. körülírása, jellemzése). 
• Bizonyos esetekben nem csak szinonima értékű kifejezések szerepelnek egyazon fontos 
válaszelem kategóriájában, amelyet az „és/vagy” kifejezés jelöl. Ezek a válaszelemek egyenértékűek 
és kiváltják egymást, de a felsoroltakra csak 1 pont adható. Ez megadja a lehetőséget az adott 
tartalommal kapcsolatos különböző konkrét tartalmi elemek elfogadására és értékelésére. 
• Hosszabb feleletalkotó, esszé jellegű kérdések esetében gyakran lehetősége van az értékelőnek az 
útmutatóban nem szereplő, de az értékelő által helyesnek ítélt válaszelem elfogadására is 1–4 
pont erejéig. 
 
• Hosszabb feleletalkotó, esszé jellegű kérdések esetében a részletes útmutató gyakran több fontos 
válaszelemet is felsorol, de az elérhető pontértéket maximálja, például 15 fontos válaszelemet is 
tartalmazhat az útmutató, de csak 10 pont szerezhető maximálisan. Ezen értékelési eljárásnak is az a 
szerepe, hogy a különbözőképpen elsajátított ismeretek értékelésére is legyen lehetőség. 
• A részletes útmutatóban zárójelbe “( )” tett részek nem képezik feltétlenül a megoldás részét, 
hanem további magyarázatokkal segítik az értékelőt. 
• A feladatok megoldásában gyakran szerepelnek nevek. Idegen nevek megnevezéskor helyes 
válasznak tekinthető az a változat is, amikor nem a teljes név szerepel a megoldásban (pl. L. Bernini, 
Caravaggio). Magyar nevek esetében csak a teljes név fogadható el helyes megoldásnak (pl. 
Csontváry Kosztka Tivadar). 
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Gyakorlati feladatok: 
 
• A rajzi feladatok esetében értékelési szempontok segítik értékelőt. Minden feladatnál a három 
alapvető értékelési szempont: a feladat értelmezése, a feladat végrehajtása és az összbenyomás. 
A feladat végrehajtása további, az adott feladatnak megfelelő szempontokra bomlik. 
• Minden értékelési szempont úgynevezett értékelési kritériumokban konkretizálódik, ami 
körülírja, jellemzi a munka minőségét a megfelelő értékelési szempont szerint. Minden kritériumhoz 
konkrét pontérték tartozik. 
• A feladat értelmezése 0–2 pontig, a feladat végrehajtása (szempontonként) 0–2 pontig, az 
összbenyomás 0–2 pontig értékelhető. 
• A feladat végrehajtása szemponton belül általában értékelendő a feladat megoldása 
részfeladatonként (pl. a), b), c) részfeladatok egyenként), illetve az egész feladat megoldására 
vonatkozó további közös szempontok (pl. vizuális kifejezőeszközök használata, technika 
használata). 
• A vizsgázó által elért pontot minden esetben a feladatlap megfelelő (szürke színnel jelzett), 
pontozásra kijelölt négyzeteibe írja! 
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1. FELADAT     TÉRFORMÁK MEGJELENÍTÉSE, REKONSTRUKCIÓJA       Pontszám 
A feladat értelmezése 

• a feladatot minden tekintetben helyesen értelmezte 2 pont 
• a feladat értelmezése nem teljesen megfelelő 1 pont 
• a feladat értelmezése hibás; nyilvánvaló, hogy nincsen teljesen tisztában a 

szakkifejezések értelmével 
0 pont 

A feladat végrehajtása 

a) első posztamens                                  
• rajza hibátlanul visszaadja a vetületek által meghatározott formarendet a 

megadott nézőpontnak megfelelően.  
2 pont 

• rajzának formarendje a vetületeknek és a nézőpontnak megfelelő de a 
formaarány és a formaszerkezet bizonytalan. 

1 pont 

• rajza nem adja vissza a megadott arány- és formarendet. 0 pont 
 

• egy elképzelt fényiránynak megfelelően két-három tónusfokozattal értelmezi 
a térforma plasztikai jellemzőit. 

2 pont 

• csak egy tónusfokozattal teszi plasztikusabbá a formarendet vagy nem 
következetes a fényirányhoz. 

1 pont 

• nem árnyékolta a térformát 0 pont 

b) második posztamens                              
• rajza hibátlanul visszaadja a vetületek által meghatározott formarendet a 

megadott nézőpontnak megfelelően.  
2 pont 

• rajzának formarendje a vetületeknek és a nézőpontnak megfelelő de a 
formaarány és a formaszerkezet bizonytalan. 

1 pont 

• rajza nem adja vissza a megadott arány- és formarendet. 0 pont 
 

• egy elképzelt fényiránynak megfelelően két-három tónusfokozattal értelmezi 
a térforma plasztikai jellemzőit. 

2 pont 

• csak egy tónusfokozattal teszi plasztikusabbá a formarendet vagy nem 
következetes a fényirányhoz. 

1 pont 

• nem árnyékolta a térformát. 0 pont 

 c) harmadik posztamens                             
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• rajza hibátlanul visszaadja a vetületek által meghatározott formarendet a 
megadott nézőpontnak megfelelően.  

2 pont 

• rajzának formarendje a vetületeknek és a nézőpontnak megfelelő de a 
formaarány és a formaszerkezet bizonytalan. 

1 pont 

• rajza nem adja vissza a megadott arány- és formarendet. 0 pont 
 

• egy elképzelt fényiránynak megfelelően legalább három tónusfokozattal 
értelmezi a térforma plasztikai jellemzőit. 

2 pont 

• csak egy tónusfokozattal teszi plasztikusabbá a formarendet vagy nem 
következetes a fényirányhoz. 

1 pont 

• nem árnyékolta a térformát. 0 pont 

d) A kiállítótér látszati képe 
• több egymástól eltérő variációt bemutató átgondolt tervvázlatot készített. 2 pont 
• tervei átgondolatlanok, vagy csak egyetlen tervvázlatot készített. 1 pont 
• nem készített vázlatterveket. 0 pont 

 

• a végleges kompozíciójában a érvényesül a formatömegek ritmusa, ügyel a 
funkció és a figyelemvezetés fontosságára. 

2 pont 

• a végleges kompozíciója nem használja ki funkcióból és a formarendből 
adódó kreatív lehetőségeket. 

1 pont 

• végleges kompozíciója érdektelen, esetleges. 0 pont 
 

• végleges látványtervéhez a térformák kapcsolatát és az útvonalakat jól 
bemutató nézőpontot választott. 

2 pont 

• végleges látványtervéhez nem teljesen megfelelő, a térformákról vagy az 
útvonalakról kevés információt tartalmazó nézőpontot választott. 

1 pont 

• végleges látványtervéhez elhibázott nézőpontot választott. 0 pont 
 

• látványrajza arányaiban és elrendezésében pontosan tükrözi az alaprajzi 
viszonyokat. 

2 pont 

• látványrajza csak arányaiban vagy csak elrendezésében felel meg az 
alaprajznak. 

1 pont 

• látványrajza sem arányaiban sem elrendezésében nem felel meg az 
alaprajznak. 

0 pont 

Technika 
• a munka minden fázisában megfelelő technikákat választott. 2 pont 
• a technikák választása nem minden tekintetben megfelelő. 1 pont 
• elhibázott technikaválasztás. 0 pont 

 

• a választott technikákat kifogástalanul műveli. 2 pont 
• a választott technikáknak nem mindegyikében van kellő jártassága. 1 pont 
• nem rendelkezik kellő jártassággal a választott technikákban. 0 pont 

 

• hibátlanul alkalmazza a választott ábrázolási rendszer szabályait. 2 pont 
• a térábrázolásban kisebb hibák mutatkoznak (vonalak széttartása, pontatlan 

szerkesztés, stb.). 
1 pont 

• térábrázolása hibás, egyik megadott ábrázolási rendszernek sem felel meg. 0 pont 

Összbenyomás: 
• hatásos, jó benyomást keltő munka, részértékei a produkcióban 

összeadódnak. 
2 pont 

• vannak értékei, de az összkép mégsem teljesen meggyőző. 1 pont 
• tartalmi és technikai téren egyaránt értékelhetetlen, igénytelen munka 0 pont 

Összesen 2+4+4+4+8+6+2=30 pont
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2. FELADAT                                              PALOTÁK                                                       Pontszám 
2/a A. reneszánsz 1 pont 

B. barokk 1 pont 
C. Minoszi kultúra, ókori Kréta 1 pont 
D. ókori Róma 1 pont 

legfeljebb 4 pont
2/b A B  

Városi palota Vidéki kastély 1+1 pont 
Zárt, tömbszerű forma Horizontálisan/vízszintesen 

szétterülő forma 
1+1 pont 

Erőteljes horizontális/vízszintes tagolás 1 pont 
Síkszerű homlokzat Plasztikus homlokzat 1+1 pont 
Kváder kövek hangsúlyozása Rizalitok alkalmazása 1+1 pont 
egyéb egyéb 1+1 pont 

legfeljebb 6 pont
2/c 1. Visegrád 1 pont 

2. Reneszánsz, gótikus 1+1 pont 
3. Mátyás/Mátyás király 1 pont 

4 pont
2/d Vidéki rezidencia, királyi nyári palota 1 pont 

Palotakápolna kapcsolódik hozzá 1 pont 
Az épületen belül a gótikus és reneszánsz stílus keveredik 1 pont 
Magja egy négyzetes, belsőudvaros palota 1 pont 
Kerengőjét bábos korlát szegélyezi 1 pont 
Belső udvarát félköríves árkádsorok tagolják 1 pont 
egyéb 1 pont 

legfeljebb 4 pont
2/e 1. Füzérdísz 1 pont 

4. Mátyás címer/Mátyás király címere 1 pont 
2 pont

2/f Anatómiailag pontos ábrázolás 1 pont 
Mária és Jézus is szembefordul a nézőnek 1 pont 
Jézus áldást oszt 1 pont 
Az alakok párhuzamos testhelyzete bensőséges hangulatot sugall 1 pont 
Nyugodt, harmonikus kompozíció 1 pont 
(Tommaso) Fiamberti/firenzei szobrász munkája 1 pont 
Vörösmárvány dombormű 1 pont 
A palotakápolna kapuját díszítette 1 pont 
Mária reneszánsz kori ruhát visel 1 pont 
Az alakok párhuzamos testhelyzete bensőséges hangulatot sugall 1 pont 
Hazai párhuzam; Diósgyőri Madonna/Báthory Madonna 1 pont 
Külföldi párhuzam; Donatello: Pazzi Madonna 1 pont 

egyéb egyéb 1 pont 
legfeljebb 6 pont

2/g 1. Fertőd 1 pont 
3. Gödöllő 1 pont 
4. Keszthely 1 pont 
5. Ráckeve 1 pont 

4 pont
Összesen: 4+6+4+4+2+6+4=30 pont
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3.FELADAT                                STABIL-MOBIL Pontszám 
A feladat értelmezése 
 • a  feladatot minden tekintetben helyesen értelmezte 2 pont 

• a feladat értelmezése nem minden tekintetben kifogástalan 1 pont 
• a feladatot szinte minden részletében félreértette 0 pont 

A feladat végrehajtása 
a • vázlatai kifejezőek, ötletesek 2 pont 

• vázlatai kissé egysíkúak, sablonosak 1 pont 
• vázlatai nem fejezik ki a kért tartalmat 0 pont 

 

• több különböző vázlatot készített 2 pont 
• több vázlatot készített, de ezek alig különböznek egymástól 1 pont 
• csak egy vázlatot készített 0 pont 

 

b • a fogalompárok ábrázolásai tartalmilag és megjelenítésben 
egymással összehangoltak 

2 pont 

• a fogalompárok ábrázolásai tartalmilag és/vagy 
megjelenítésben egymással nem teljesen összehangoltak 

1 pont 

• a fogalompárok ábrázolásai egyáltalán nem kapcsolódnak 
egymáshoz sem tartalomban sem megjelenítésben 

0 pont 

 

• vázlatain a fogalompár egybekomponálása kiváló 2 pont 
• a fogalompár egybekomponálása csak részben sikerült 1 pont 
• a fogalompárt nem sikerült egy kompozícióba rendezni 0 pont 

 

c • az alkalmazási terület jól illeszkedik a megjelenített 
fogalompárhoz 

2 pont 

• az alkalmazási terület csak távolról kapcsolódik vagy erőltetett 1 pont 
• az alkalmazás nem illeszkedik a megjelenített fogalompárhoz 0 pont 

 

d • a legjobb vázlatát választotta kidolgozásra 2 pont 
• nem a legjobb de elfogadható vázlatát választotta kidolgozásra  

vagy     egyetlen jó vázlatát dolgozta ki 
1 pont 

• bálasztása elhibázott 0 pont 
 

• a kidolgozás során az elképzelés fejlődött 2 pont 
• A kidolgozás során az elképzelés nem fejlődött jelentősen 1 pont 
• A kidolgozás az elképzelést rossz irányba vitte  
vagy       egyik vázlatát sem dolgozta ki 

0 pont 

 

• a figyelemirányítás mindkét esetben sikeres és egyértelmű 2 pont 
• a figyelemirányítás bizonytalan, vagy csak az egyik készült el 1 pont 
• a figyelmet nem sikerült az instrukciónak megfelelően 

irányítani 
0 pont 

Technika  
 • a betűk formája és elrendezése kifejező, összhangban van a 

témával 
2 pont 

• a betűk formája és/vagy elrendezése kissé sablonos vagy a 
témához nem teljesen illeszkedő 

1 pont 

• a betűk formaválasztása elhibázott 0 pont 
 

• vizuális közlései világosak, érthetőek 2 pont 
• vizuális közlései helyenként zavarosak 1 pont 
• vizuális közlései nehezen érthetőek 0 pont 
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• rajzai kiváló formaérzékről tanúskodnak 2 pont 
• rajzi megoldásai kissé sematikusak vagy bizonytalanok 1 pont 
• rajzi megoldásai igénytelenek, gyengék 0 pont 

 

• szabadkézi rajzai érzékletesek, vonalkultúrája kitűnő, több 
vonalminőséget alkalmaz 

2 pont 

• vonalas rajzai nem kellően árnyaltak 1 pont 
• vonalkultúrája kezdetleges, csak egy vonalminőséget alkalmaz 0 pont 

 

• feladatmegoldásai technikailag jól megoldottak 2 pont 
• feladatmegoldásánál a technika alkalmazása bizonytalan vagy 

nem a legmegfelelőbb választás 
1 pont 

• feladatmegoldása technikailag alapvetően elhibázott 0 pont 
Összbenyomás  
 • hatásos, jó benyomást keltő munka, részértékei a produkcióban 

összeadódnak 
2 pont 

• vannak értékei, de az összkép mégsem teljesen meggyőző 1 pont 
• tartalmi és technikai téren egyaránt értékelhetetlen, igénytelen 

munka 
0 pont 

Összesen: 2+4+4+2+6+10+2=30 pont
 
 
4. FELADAT                                    ARCKÉPEK                                                  Pontszám 
4/a (Richard) Avedon           E 1 pont 

(Man) Ray                       F 1 pont 
Pablo Picasso                  C 1 pont 
(Vincent) Van Gogh       A / B 1 pont 

4 pont
4/b a) (nagy) totál 1 pont 

b) (bő) szekond(plán) 1 pont 
c) premier(plán) 1 pont 
d) szekond(plán) 1 pont 
e) (kis)totál 1 pont 

5 pont
4/c életkor  

 hajszín/ őszülés 
 sötét színű ruha/ ruházat 
 arcvonások 
 egyéb jó válaszelem 

legfeljebb1 pont 

társadalmi helyzet  
 ruházat/ kalap 
 egyéb jó válaszelem 

legfeljebb1 pont 

lelkiállapot, érzelmek 
 ruházat 
 színek / sötét színek / hideg színek 
 egyéb jó válaszelem 

legfeljebb1 pont 

3 pont
4/d 1. geometrikus formák/ geometrizált formavilág 1 pont 

síkszerűség 1 pont 
többnézőpontúság/ nézőpontok keveredése részletek nem látványszerű 
összerakása 

1 pont 

stilizált/ jellé egyszerűsített elemek használata 1 pont 
egyéb elfogadható válaszelem 1 pont 

legfeljebb 2 pont
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 2. színek/ magában való kontraszt/ kontrasztos színhatás 1 pont 
torzított formák 1 pont 
töredezettség/szétesettség 1 pont 
könnyek/ zsebkendő/ gesztus 1 pont 
nyitott száj/ fogak/ mimika/ arckifejezés 1 pont 
tekintet 1 pont 

legfeljebb 2 pont
 3. vonalkázós ecsetkezelés 1 pont 

(nyugodt háttér) örvénylő vonalai 1 pont 
(szín)kontraszt-hatás/ hőfok-kontraszt/ hideg-meleg színkontraszt 1 pont 
komor tekintet 1 pont 

legfeljebb 2 pont
6 pont

4/e 
 

C 
képről 

többnézőpontúság 1 pont 
töredezettség expresszív hatása/ érzelemkifejezés eszköze 1 pont 
egyéb elfogadható válaszelem 1 pont 

D 
képről 

több nézőpontból készült fotókból összerakott kép 1 pont 
statikus nézőpontok 1 pont 
fókuszváltás 1 pont 
egyéb elfogadható válaszelem 1 pont 

F 
képről 

változó nézőpont/ a nézőpont kissé változik az expozíció során, 
ezért „bemozdul” a kép 

1 pont 

dinamikus kép a nézőpontváltozástól/bemozdulástól/ 
mozgásábrázolás 

1 pont 

életlenség/ határtalanság/ sejtetés/ nincs éles körvonal 1 pont 
egyéb elfogadható válaszelem 1 pont 

legfeljebb 3 pont
4/f E F  

igazolványkép-szerű nincs a teljes fej a képen / 
képkivágás hajnál 

1+1 pont 

mellkép/büszt/teljes fej látható a 
képen 

E-nél közelebbi nézőpont 1+1 pont 

a modell kerüli a néző/fotós 
tekintetét/ rejtőzködés 

modell a fotós/néző szemébe néz 
(szinte flörtöl) / nyílt tekintet,  

1+1 pont 

száj (enyhén) nyitva, szem 
majdnem csukva/ szem 
összeszűkülve 

fej enyhén előrehajol / tekintet 
enyhén alulról néz felfelé  

1+1 pont 

éles körvonalak körvonalak feloldódva / nincs 
éles körvonal 

1+1 pont 

részletezett részletek elmosódottak/ kevés 
részlet 

1+1 pont 

tónusgazdag kontrasztos / sötét-világos 
(szín)kontraszt-hatás 

1+1 pont 

plasztikus plasztikai hatás nincs / fény-
árnyék átmenetek hiánya/ kevés 
tónus 

1+1 pont 

egyéb elfogadható válaszelem egyéb elfogadható válaszelem 1+1 pont 
legfeljebb 6 pont
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4/g Festői képalkotás 

kifejezőeszközei: 
Fotós képalkotás 
kifejezőeszközei: 

 

Ecsetkezelés/ felületképzés Mélységélesség 1+1 pont 
Térábrázolás módja / Figurativitás 
(mértéke)/ absztrakció/ átírás 

Zársebesség/ expozíciós idő/ 
bemozdulás lehetősége 

1+1 pont 

Torzítások Pillanat megragadása/ szituáció/ 
jelenlét/ gyorsaság/ spontaneitás 
lehetősége 

1+1 pont 

fény-árnyék hatások fény-árnyék hatások 1+1 pont 
nézőpontválasztás nézőpontválasztás 1+1 pont 
kompozíció/ képkivágás kompozíció/ képkivágás 1+1 pont 
Méretek szabad kezelése  1+1 pont 
Képzelet / fantázia   1+1 pont 
Egyéb elfogadható válaszelem Egyéb elfogadható válaszelem 1+1 pont 

legfeljebb 3 pont
Összesen: 4+5+3+6+3+6+3=30 pont

 
 
 
5. FELADAT                            ESZTÉTIKAI HELYREÁLLÍTÁS                                 Pontszám 

A feladat értelmezése 
• a feladatot minden tekintetben helyesen értelmezte 2 pont 
• a feladat értelmezése nem teljesen megfelelő 1 pont 
• a feladat értelmezése hibás; nyilvánvaló, hogy nincsen teljesen tisztában a  

szakkifejezések értelmével 
0 pont 

A feladat végrehajtása / esztétikai helyreállítás 

a) Dürer: Krisztus elfogatása       
• kiegészítései mindenhol megfelelően illeszkednek a fametszet 

vonalrendszeréhez és karakteréhez  
2 pont 

• kiegészítései csak helyenként illeszkednek a fametszet vonalrendszeréhez és 
karakteréhez 

1 pont 

• kiegészítései nem illeszkednek a fametszet sajátos stílusához 0 pont 
 

• a pótolt részek formavilága és formanyelve alkalmazkodik Dűrer stílusához 2 pont 
• a pótolt részek formarendje helyenként leegyszerűsítő, sematikus 1 pont 
• a pótolt részek stílusa eltér Dürer formavilágától 0 pont 

 

• a kiegészítések jól alkalmazkodnak a helyi tónusértékekhez  2 pont 
• a kiegészítések tónusértéke kismértékben eltér a helyi tónusértékektől 1 pont 
• a kiegészítések tónusértéke nagymértékben eltér a helyi tónusértékektől 0 pont 

 

• a munka minden fázisában megfelelő technikákat választott 2 pont 
• a technikák választása nem minden tekintetben megfelelő 1 pont 
• elhibázott technikaválasztás 0 pont 
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b) Hendrick Goltzius: Andromeda         
• kiegészítései mindenhol megfelelően illeszkednek a rézmetszet 

vonalrendszeréhez és karakteréhez  
2 pont 

• kiegészítései csak helyenként illeszkednek a rézmetszet vonalrendszeréhez és 
karakteréhez 

1 pont 

• kiegészítései nem illeszkednek a rézmetszet sajátos stílusához 0 pont 
 

• a pótolt részek formavilága és formanyelve alkalmazkodik Goltzius 
stílusához 

2 pont 

• a pótolt részek formarendje helyenként leegyszerűsítő, sematikus 1 pont 
• a pótolt részek stílusa eltér Goltzius formavilágától 0 pont 

 

• a kiegészítések jól alkalmazkodnak a helyi tónusértékekhez  2 pont 
• a kiegészítések tónusértéke kismértékben eltér a helyi tónusértékektől 1 pont 
• a kiegészítések tónusértéke nagymértékben eltér a helyi tónusértékektől 0 pont 

 

• a munka minden fázisában megfelelő technikákat választott 2 pont 
• a technikák választása nem minden tekintetben megfelelő 1 pont 
• elhibázott technikaválasztás 0 pont 

 c) Rembrandt: Menekülés Egyiptomba  

                   
 

• kiegészítései mindenhol megfelelően illeszkednek a rézkarc 
vonalrendszeréhez és karakteréhez  

2 pont 

• kiegészítései csak helyenként illeszkednek a rézkarc vonalrendszeréhez és 
karakteréhez 

1 pont 

• kiegészítései nem illeszkednek a rézkarc sajátos stílusához 0 pont 
 

• a pótolt részek formavilága és formanyelve alkalmazkodik Rembrandt 
stílusához 

2 pont 

• a pótolt részek formarendje helyenként leegyszerűsítő, sematikus 1 pont 
• a pótolt részek stílusa eltér Rembrandt formavilágától 0 pont 

 

• a kiegészítések jól alkalmazkodnak a helyi tónusértékekhez  2 pont 
• a kiegészítések tónusértéke kismértékben eltér a helyi tónusértékektől 1 pont 
• a kiegészítések tónusértéke nagymértékben eltér a helyi tónusértékektől 0 pont 

 

• a munka minden fázisában megfelelő technikákat választott 2 pont 
• a technikák választása nem minden tekintetben megfelelő 1 pont 
• elhibázott technikaválasztás 0 pont 
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Technika 
• a választott technikákat  kifogástalanul műveli 2 pont 
• a választott technikáknak nem mindegyikében van kellő jártassága  1 pont 
• nem rendelkezik kellő jártassággal a választott technikákban 0 pont 

Összbenyomás: 
• hatásos, jó benyomást keltő munka, részértékei a produkcióban 

összeadódnak. 
2 pont 

• vannak értékei, de az összkép mégsem teljesen meggyőző 1 pont 
• tartalmi és technikai téren egyaránt értékelhetetlen, igénytelen munka 0 pont 

Összesen: 2+8+8+8+2+2=30 pont
 
 

6. FELADAT                                    SÍKMŰVÉSZET                                                        Pontszám 
6/a B, E, G 1+1+1 pont 

A, C, H 1+1+1 pont 
D, F 1+1 pont 

8 pont
6/b 1, 3, 4, 5, 7 1+1+1+1+1 pont 

5 pont
6/c A. B.  

Mindkét képen fontos szerepet kapnak lándzsák 1 pont 
A lándzsáknak szerepe a sereg/tömeg érzékeltetése 1 pont 
A győztes mindkét művön a baloldalon áll 1 pont 
Tempera technikával készült Mozaik technikával készült 1+1 pont 
A perspektíva fontos szerepet kap a 
képen  

A kép eseményei alapvetően egy 
síkban játszódnak 

1+1 pont 

A lovak, fegyverek és alakok 
erősítik a térérzetet  

A hadsereg alakjai egységes 
felületként lezárják a teret 

1+1 pont 

A képnek egy főszereplője van A képnek két főszereplője van 1+1 pont 
A főszereplőt fehér lovával emeli ki 
a művész 

A főszereplők expresszív 
arckifejezésükkel kapnak hangsúlyt 

1+1 pont 

egyéb egyéb 1+1 pont 
legfeljebb 6 pont

6/d Pompeji 1 pont 
1 pont

6/e A festmények a Misztérium villában/Villa dei Misteri 1 pont 
A második/architektonikus pompeji stílusban készült 1 pont 
Freskó technikával készültek a festmények 1 pont 
A Dionüszosz kultuszhoz kapcsolódó szertartást ábrázol 1 pont 
Mozdulatokban gazdag, természethű alakábrázolás 1 pont 
Az alakok mögött nincs háttérábrázolás 1 pont 
A képek megszakítás nélkül, folyamatában ábrázolják az eseményt 1 pont 
Erős érzelemábrázolás látható az alakokon 1 pont 
A festett építészeti tagozatok a tér érzetét keltik 1 pont 
egyéb 1 pont 

legfeljebb 6 pont
6/f 1. Szőny 1 pont 

2. Pécs 1 pont 
4. Óbuda 1 pont 
6. Szombathely 1 pont 

4 pont
Összesen: 8+5+6+1+6+4=30 pont
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